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STANISLAV GÖRG SE STARÁ O TÉMĚŘ 50 MLADÝCH LIDÍ, KTEŘÍ BRZY OPUSTÍ DĚTSKÝ DOMOV. KRITIZUJE VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ:

„O lidech z děcáku máme předsudky“
KRISTIÁN ŠUJAN

S tanislav Görg je ko-
ordinátorem projek-
tu Začni správně.
Aktuálně se stará

o bezmála 50 mladých lidí,
kteří brzo opustí brány dět-
ského domova v Ústeckém
kraji. Pomáhá jim například
při hledání zaměstnání či
bydlení. Jak říká, ve společ-
nosti panuje mnoho mýtů
ohledně lidí z dětského do-
mova. „Často se veřejnost
diví, že mohou chodit třeba
na víkend domů nebo že je
rodiče navštěvují,“ podivuje
se Görg.

V Ústeckém kraji působíte
jako koordinátor projektu
Začni správně, který
pomáhá s integrací
mladých lidí
z dětských do-
movů poté, co
opustí jeho
brány. Co va-
še práce ob-
náší?
Má práce

obnáší přede-
vším přímou
individuální po-
moc mladým do-
spělým opouštějícím
dětské domovy. Ale nejen
jim, také se zaměřujeme na
pomoc mladým lidem
opouštějícím pěstounskou
péči. To ale není všechno.
Kromě individuální přímé
pomoci mají mladí také
možnost zapojit se do
mentoringového programu,
pravidelně se s námi setká-
vat na tematických setká-
ních. Poskytujeme také
studijní stipendia a podpo-
rujeme nadané děti z dět-
ských domovů.

Je o vaši pomoc zájem? A co
mladí při odchodu z dětského
domova nejčastěji řeší?
Při odchodu z dětského

domova nebo z pěstounské
péče není zájem nikterak
velký, ale po nějaké době,
řekněme pár týdnů či měsí-
ců, se sami ozývají a chtějí
pomoci. Nejčastěji řeší a
chtějí pomoci hlavně
v těchto oblastech – pomoc
při hledání zaměstnání, po-
moc při komunikaci s úřady,
při hledání bydlení. Ale není
výjimkou, že potřebují po-
moci se stěhováním věcí
z bytu, kde bohužel neplatili
nájem, a následnou komu-
nikaci s majitelem tohoto
bytu.

Co jim dělá v každodenní re-
alitě největší problémy?
Největší problémy jim

dělá sestavení finančního
plánu s ohledem na

příjmy a výdaje.
Nedokážou ani
příliš šetřit,
respektive si
vytvářet fi-
nanční re-
zervy.

Zůstávají po
opuštění

dětského do-
mova v Ústec-

kém kraji nebo
míří třeba do hlavního

města?
To je různé. Někteří pro-

cestují velký kus naší země
a někteří se usadí na rodné
hroudě.

Jste s nimi v kontaktu i poté,
co odejdou z dětského domo-
va?
Ano, tento kontakt je pro

mou práci nejdůležitější.

Určitě to nejde paušalizovat,
ale proč se mladí do dětských
domovů nejčastěji dostávají?
Nejčastěji to bývají děti

ze sociálně patologického
rodinného prostředí. Rodiče
jsou často z řad uživatelů
drog, s kriminální minulostí,
která ovšem přetrvává i do
současnosti. Bohužel není
výjimkou násilné chování
rodičů namířené proti
vlastním dětem.

Pracujete také v jednom
z ústeckých dětských domo-
vů. Pomáhá vám to? Vidíte
víc do zákulisí jejich životů?
Rozhodně! Myslím, že mi

to pomáhá rychleji a empa-
tičtěji pochopit danou indi-
viduální situaci každého
mladého dospělého, který

chce pomoci. Platí ale i to,
že o jejich životech vím jen
to, co oni sami se mnou
sdílí, jen to, co mi chtějí říci.

Jací jsou vlastně dnešní mladí
lidé z dětských domovů? Jaké
mají sny?
Jsou ve velké míře naivní

a mají nereálné představy
o světě, který je mimo dět-
ský domov. Jejich sny jsou
především o hodně peně-
zích, které po odchodu
z dětského domova vydělají,
ale i o vlastní úplné rodině.
Za žádnou cenu nechtějí
skončit jako oni sami.

O dětech z dětských do-
movů panuje hodně
mýtů. Který je podle
vás ten největší?
Máte pravdu, je

jich opravdu hodně
a některé jsou ab-
surdní. Často se
veřejnost diví, že
mohou chodit tře-
ba na víkend domů
nebo že je rodiče
navštěvují. Asi
největším mýtem
je, že to jsou děti
žijící v „pasťáku“.
Veřejnost stále ne-
rozlišuje mezi
ústavní výchovou
a ochrannou vý-
chovou. V té první
společnost chrání
dítě, ta druhá
chrání společnost.

Nedávno jste v Lesné
u Mostu s projektem
Začni správně pořádali
pro mladé z dětských do-
movů letní kemp. Co je
smyslem podobných akcí?
Smyslem je vytvořit ko-

munitu lidí, kteří prošli
ústavní výchovou ne-
bo pěstounskou pé-
čí, a ukázat jim, že
v tom nejsou sa-
mi. Že mohou
spoustu věcí
sdílet, že oni
sami mohou
spoustu věcí
předat. Zá-
roveň je in-
spirovat a
ukázat jim,
že mají ži-
vot ve
vlastních
rukou a že
mohou žít
jinak než
jejich bio-

logičtí rodiče. Samozřejmě
pokud budou chtít a roz-
hodnou se proto něco udě-
lat.

Začni správně funguje osm
let. Co byste chtěli v Ústec-
kém kraji dokázat?
Chtěli bychom rozšířit síť

sociálního bydlení určeného
pro potřeby lidem odcháze-
jícím z dětského domova,
případně z pěstounské péče.

V oboru působíte hodně let.
Jak hodnotíte situaci v tomto
typu sociálních služeb v Čes-
ku? Zlepšuje se za poslední
roky? Na čem bychom jako
společnost měli ještě zapra-
covat?
Myslím, že jsme na mrt-

vém bodě co se ústavní vý-
chovy týče. Dokážeme při-
pravit a vychovat vysoko-
školáka, řemeslníka, podni-
katele, ale nedokážeme se
zbavit předsudku, že je
z „děcáku“, a na tom
bychom měli jako společ-
nost ještě zapracovat.

S projektem Začni
správně se snažíme

poukazovat na po-
zitivní příklady
mladých z dět-
ských domovů
nebo pěs-
tounské péče.
Každý rok
proto vyhla-
šujeme oce-
nění Bílá
vrána, které
oceňuje ty,
kteří jsou
v reálném
životě
úspěšní.
Dokázali
se sociali-
zovat a
zapojit do

života. Jejich
příběhy jsou

velmi inspirativní
pro každého
z nás.

Stanislav Görg
Je koordinátorem projektu
Začni správně. Od roku
2012 je vychovatelem
v Dětském domově a Škol-
ní jídelně Ústí nad Labem.
Předtím působil v dalších
dětských domovech
v regionu. Magisterský titul
získal na univerzitě v Ústí,
obor speciální pedagogi-
ka a psychologie.
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„Smyslem je
vytvořit komunitu
lidí, kteří prošli

ústavní výchovou
nebo pěstounskou
péčí, a ukázat jim,
že v tom nejsou

sami.“

O paneláku
plném bílých
plášťů...

T akovou
zkušenost
si nesete

zbytek života. Po
pěti letech bolestí jsem stál
před dveřmi ortopedie a čekal
na konečný výrok odborníka.
Ten zněl jednoznačně, výmě-
na kyčelního kloubu. Po-
zvánka na předoperační vy-
šetření mne překvapila, da-
leko víc však odložení opera-
ce o dalších čtrnáct dní. Po-
tom jsem se dočkal! Anestezie
do páteře, pár dobrých rad,
probuzení s andělíčkem pod
ostrým světlem ve tváři.
Operace se zdařila, rána
pěkně bolela. Po několika
probdělých nocích na JIP mne
konečně převezli o patro níže,
kde o zajímavé příběhy ne-
byla nouze. Ne, nebudu po-
mlouval jídelníček nebo hořký
čaj, který mi dokonce chut-
nal. Hotel vypadá jinak a
soukromí pacientů zachovám.
Tam jsem si najednou uvě-
domil, jaké mám štěstí, že
bydlím v krajském městě.
Žlutý vrtulník byl stále
v provozu, přivážel další a
další abonenty na mé lůžko.
Řeknu vám, smekám před
každým doktorem ortopedie,
celý týden jsem sledoval
osudy spolubydlících, kde
vedle velkých kloubů převlá-
daly především úrazy páteře.
Mladí i ti dříve narození, ně-
kdy nešikovnost, jindy smůla.
Vedle mne ležel kluk, který se
měl za týden ženit. Spěchal
do práce a nyní čekal na zá-
krok operatéra. V knize přání
a stížností moc čerstvých
poznámek nebylo, což pova-
žuji za velkou chybu. Pouze
zpětná vazba může nastolit
diskusi o řešení problémů.
Všude by se něco našlo! Já
přesto děkuji všem.

Miroslav Vlach

...z Bukova

Krátce
Skončilo losování
volebních čísel

Ústí n. L. – Losování vo-
lebních čísel pro všech 15
kandidujících stran a hnutí,
které chtějí vést Ústí n. L.,
se uskutečnilo včera. Jed-
ničku získalo Čisté Ústí.
Vládnoucí UFO pětku. (wv)
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